De

Waterhoek-gazette
Een uitgave van het Waterhoekbestuur

Kort Nieuws
50 Jaar getrouwd
Gaston Goethals en Paulette uit de Tapuitstraat 99
waren op 13 mei exact 50 jaar getrouwd. Ze
wonen dan ook al sinds 1961 op de wijk. We
wensen Gaston en Paulette alvast nog vele jaren
gelukkig samenzijn!

Kaartenverkoop op
11 juni mét cadeau !
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Het eerste week-end van juli nadert met
rasse schreden. De voorbereidingen zijn in
volle gang en verlopen vlot.
Binnenkort mag je dan ook het programmaboekje in je bus verwachten met het uitgebreide programma. Als voorsmaakje vind je
op de achterzijde van deze nieuwsbrief
alvast een overzicht.

Buiten de wijk
Je mag niet uit je huis komen of je komt de
Waterhoek tegen. Je komt dus blijkbaar ook
koersepaardjes tegen buiten de wijk.

Om iedereen de kans te bieden de nodige
middag, steunkaarten...) of zich in te schrijven (bloemschikken) organiseren we terug
een rondgang door de wijk met de kaartenverkoop. Dit gaat door op zaterdag 11 juni,
waar we in de voormiddag de Tapuitstraat
zullen aanpakken en in de namiddag de
andere straten. Natuurlijk kan je daarbuiten
altijd bij de bestuursleden terecht voor
bijkomende kaarten.
Misschien nog even meegeven dat de eerste
van € 360, deels geschonken door HeikkiBike.

Iedereen prijs
Omdat de Waterhoek een energieke buurt is,
brengen we op 11 juni voor iedereen een
geschenk mee ter waarde van € 20.
Het is een ‘energiedoos’ met kleine energiebesparende zaken (zoals spaarlampen en
zo), waarmee je per jaar vlug zo’n € 100 per
gezin uitspaart. Zo blijft er
voldoende budget over om
te feesten op 1, 2 en 3 juli !

Jozefs en Picasso’s
Tot zaterdag 9 april liep in het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis in Brugge de tentoonstelling
‘West-Vlaamse Vrijwilligers’, mét ...de Waterhoek.

Intussen loopt het Buiten Gewone Buurtproject op kruissnelheid. Bij de wedstrijd voor
banners kregen we 4 ontwerpen binnen. Bram Vercruysse uit de Tapuitstraat ging met het
(www.squaresdesign.be) en nam deze keer ook de cover van het reclameboekje voor zijn
rekening.

Onze dubbeldekker van TVH kwam duidelijk in
beeld in de serie De Ronde op TV1: 'Kaaik ne
twiedekker, da ziede nie zovele'

Op 7 en 14 mei werden afscheidingsborden voor in de tent in elkaar geknutseld en beschilderd door kinderen van de Waterhoek. Onze f
worden.
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Waterhoekfeesten
1-3 juli 2011

Vrijdag 1 juli

Zaterdag 2 juli

Zondag 3 juli

8.00u

8.00u

10.30u

Vinkenzetting

Mountainbiketocht(en)

Eucharistieviering

25 km - 35 km - 50 km
inschrijven kan tot 14u. - € 3

met het koor PA
P KOSUN

met overheerlijk ontbijt

12.00u

14.30u

Barbecue

14.00u
Onze versie van het openbaar
vervoer

met 500 aan tafel : Een aperitiefje, ons huismenu, een drankje
en een Waterhoekdessert. voor
slechts € 8 - € 13.

Minivoetbal

14.45u

14.00u

21 ste Waregem-cars Vol
V vo cup.
16 ploegen te gast op het ‘Waterhoekgazon’

Kinderanimatie met CirKids

Lustige Velodroom
V

kindernamiddag met Kip van Troje.

TToerke en parcourke met Gekke
Fietsen

en… Show met Steffen Ron en Jacques Coorevits. Gratis voor bewoners, anderen € 3.

Kindertapuittram

18.00u

16.00u
20.00u

Freezekaarting

16.45u

Bolling
-

FINALE

voor een bakske van Zjakske

ste oog... ‘Bakwagen’ geschonken
door VG-TECHNICS

20 ste Waterhoek-Waregem-cars
V vo cup
Vol

20.00u

20.30u

18.00u

Bloemschikken

Comedy night met Bert Ga-

Live The Burning Barrels

briëls, Arnout Van den Bossche en
Steven Mahieu. Elk van hen zal een
one-man sh w bren en met sle hts

… spetterende muzikale apotheose
met coverband.

...met Fred, docent aan de Provinciale tuinbouwschool. € 20.

Aansluitend dansfeest… met
dj Ed en zijn high quality sound
crew.

Kaarten en reservaties te
bekomen bij de bestuursleden of via overschrijving op
961-1803451-22.

